OKT.
’17
MULIGHEDERNE

IVÆRKSÆTTERI

HHX

Fra idé til
virkelighed

er mange med en

S.2

S.4

Sprog, kultur og rejser

KINA

byder på unikke oplevelser

Tættere på virkeligheden

S.8

Handelsgymnasiet Hjørring

HHX Magasinet

Handelsgymnasiet / EUC Nord

Annette Nibuhr Thomsen

Uddannelseschefen
har ordet
I Handelsgymnasiet i Hjørring vil vi
gerne udvikle eleverne til at være
studerende med et højt fagligt
niveau. Vi er et erhvervsgymnasium, og derfor inddrages erhvervslivet i undervisningen, så ofte som
det er muligt. Fx er erhvervsfolk
gæstelærere i undervisningen. De
inviteres til at være dommere i
konkurrencer eller endda deltagere
i konkurrencer mellem erhvervsfolk
og elever. Eleverne er naturligvis
også på virksomhedsbesøg både
lokalt og i regionen samt i udlandet
på studieturene.

Det gode studiemiljø
Skolen skal være et godt sted at lære og
at være. Handelsgymnasiet i Hjørring er
et moderne gymnasium med interaktive
tavler i alle undervisningslokaler. Vi har
fokus på moderne undervisningsteknikker, men går heller ikke af vejen for
at anvende traditionelle arbejdsformer.
Lærerne tilrettelægger undervisningen
med udgangspunkt i, hvad der er relevant i den aktuelle situation til gavn for
den enkelte elev såvel som eleverne som
gruppe.
I fokus er, at eleverne gennemfører deres uddannelse. Det er et fælles projekt,
som også kræver meget af eleverne. De
skal være studieaktive; aﬂevere opgaver
og deltage i undervisningen. I 1.g
starter træning i gode studievaner, og

Magasin om
Handelsgymnasiet HHX Hjørring
Udgivet 1. gang oktober 2015, revideret oktober 2017
EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring
Tekst EUC Nord og Poul Krabbe
Foto EUC Nord, Peter Halskov og privatfotos
Kontakt EUC Nord: Tlf. 7224 6000
eller info@eucnord.dk

Tættere på
virkeligheden
2 | HHX | EUC Nord | Facebook.com/hhxhjoerring

vi hjælper eleverne, hvis problemerne
vokser dem over hovedet. Vi sørger for,
at der er lektiehjælp i ﬂere forskellige
fag, hvor lærerne står klar til at hjælpe,
og vi tilrettelægger forløb, således at
der skabes rum til at indhente eventuelt
forsømte opgaver. Endelig opfordres
eleverne til at blive på skolen og lave
lektier og opgaver efter skoletid, så det
sikres, at de bliver lavet. Med andre ord
– vi vil gerne, at vores elever udvikler sig
til gymnasieelever og til sidst studerende
samt at de forlader os med lyst og evne
til at fungere som ansvarlige, engagerede og demokratiske samfundsborgere.
Læs mere i dette hhx-magasin. Her kan
du bl.a. også læse om vores internationale aktiviteter, vores studiemiljø og
meget mere.
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Fokus på studiemiljøet

En spændende
start på tre
fantastiske år
Det gode studiemiljø handler om meget mere end blot den lærerige og varierende
undervisning! Det handler i høj grad også om trivsel både i og uden for skoletiden.

På hhx lægger vi særlig stor vægt på at
introducere og integrere dig med dine
nye klassekammerater, eksisterende
elever og ikke mindst vores personale.
Vi kan garantere tre tempofyldte år
med masser af spændende undervisning
og arrangementer, som du selv har medindﬂydelse på.

ningen slutter, har du mulighed for at
deltage i vores lektiecafé hvor du kan få
sparring fra vores undervisere, som også
vil være til stede. Sidste år på skolen
afsluttes selvfølgelig med den traditionsrige gallafest, inden eksamenstiden
skydes i gang.

Den første tid
Når du starter på Handelsgymnasiet i
Hjørring, er vi meget fokuserede på at
give dig en så god og tryg start som
muligt. Det gør vi ved at give dig en
grundig præsentation af omgivelserne,
dine nye lærere og ikke mindst dine nye
klassekammerater. Vi tager på hyttetur
klassevis, hvor det sociale aspekt vægtes
højt gennem aktiviteter og udfordringer. Generelt er din første tid på
handelsgymnasiet tilrettelagt således,
at du og dine nye klassekammerater
hurtigt lærer hinanden at kende.

Eleverne styrer
Gennem dine tre år på handelsgymnasiet vil du opleve mange arrangementer
både i forbindelse med undervisningen,
men også uden for skoletiden. Eleverne
arrangerer selv fredagscafé og skolefester ligesom vi afholder aktivitetsdag
og fodboldturnering. Når undervis-

– Det bedste ved hhx er, at undervisningen er praktisk anvendelig. Langt de
ﬂeste fag omhandler virkeligheden og
kan bruges i dagligdagen, og efterfølgende på de videregående uddannelser. En anden vigtig ting at nævne er
det gode fælleskab i klassen, hvilket
lærerne i starten er gode til at sikre. Og
så er det fedt og meget motiverende,
at lærerne samtidigt er engagerede og
møder ind med et smil, så der også er
plads til humor. Man skal ikke frygte, at
alt går op i seriøsitet. Man kan sagtens
have det sjovt og lære samtidig.

Jonas Krigbaum Nielsen, 3.e
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Innovation,
iværksætteri
& konkurrence
Nationale iværksætterkonkurrencer, elevvirksomheder og innovationcamps er blot
nogle af de tilbud du får på Handelsgymnasiet i Hjørring, hvis du fx drømmer om at
starte din egen virksomhed.
Iværksætteri og innovation er begreber
der er oppe i tiden og som vi i høj grad
beskæftiger os med på handelsgymnasiet hhx. Vores fokus er virksomhedsorienteret hvilket vil sige, at vi arbejder
med de processer der foregår i en virksomhed som fx økonomi, strategi og
markedsføring. Vi arbejder både med
virksomhedens interne og eksterne
parametre, og med en grundlæggende viden herom, kan vi tage det
næste skridt hvor du selv skal starte
en virksomhed. Herved kombineres
fagenes teoretiske udgangspunkt med
et praktisk aspekt, som både er læreligt
og spændende på samme tid.

Idéen er altafgørende
En god idé og en velovervejet forretningsplan er altafgørende for at få
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en succesfuld virksomhed. Disse ting
arbejder vi med i faget ’Innovation’
hvor eleverne i grupper skal starte
egne virksomheder og med disse dyste
mod hinanden til den lokale Entreprenørskabsmesse på skolen. Her vil et
dommerpanel bestående af lokale
erhvervsfolk bedømme virksomhederne
og kåre en vinder. Efterfølgende er
det muligt for elevvirksomhederne at
deltage ved den regionale Entreprenørskabsmesse i Aalborg og evt. kvalificere
sig til National Entreprenørskabsmesse,
som tidligere er vundet af en EUC
Nord-virksomhed.
Vi har de seneste år haft ﬂere eksempler på gode idéer, der er endt ud i
reelle virksomheder.

FAKTA

På Handelsgymnasiet
deltager vi fx i nedennævnte elevkonkurrencer, hvor iværksætteri og
innovation er i højsædet:
-

National Entreprenørskabsmesse (Young Enterprise)
European Business Games
(EBG)
DM i Erhvervscase
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– Vi ønsker at tage naturen helt ind
i stuerne og gøre møbelindustrien
mere bæredygtig. Dyrevelfærd er
vores mærkesag, så ingen af vores
møbler indeholder animalske materialer. Møblerne fremstilles udelukkende af nordiske naturmaterialer,
og de bærer derfor betegnelsen
veganske.

Fra idé til europamesterskaberne i
innovation

Norden

For hhx-pigerne Caroline,
Karoline og Karoline blev
en god idé vekslet til et
eventyr med mange oplevelser og stor hæder.

Unikke, bæredygtige designmøbler af
naturens materialer var idéen bag elevvirksomheden ”Norden”, som Caroline
Usai, Karoline Pedersen og Karoline Juel
Krog Thomsen startede i fællesskab på
2. årgang. I faget Innovation arbejder
vores elever med innovation og iværksætteri, og det var i den forbindelse, at
pigerne fik idéen til deres nu succesfulde elevvirksomhed. Gennem først en intern iværksætter-konkurrence på skolen
og efterfølgende den regionale konkurrence i Aalborg stod det hurtigt klart,
at konceptet var mere end holdbart.
Dommerne var vilde med deres idé og
det udmøntede sig til en kategorisejr i
kategorien ”Produktudvikling”. Dermed
kvalificerede pigerne sig til National
Entreprenørskabsmesse i Odense, hvor
der skulle konkurreres mod grupper fra
hele landet.

Starten på et eventyr
Deltagelsen ved National Entreprenørskabsmesse blev starten på en række
store resultater. Norden løb med den
samlede sejr foran 145 andre elevvirksomheder der udover en præmiecheck
på 5.000 kr., også gav adgang til europamesterskaberne i Riga. Her blev det
dog ikke til en samlet sejr, men pigerne
kunne alligevel juble over at vinde
prisen for bedste messestand.
Efter Riga havde gruppen en sidste
konkurrence tilbage. Det officielle DM
i Entreprenørskab som blev afholdt i
Industriens Hus i København. Her blev
det til en ﬂot samlet 2. plads, vindere
af kategorien ”Business & Service” samt
en præmiecheck på 6.000 kr. overrakt
af ingen mindre end H.K.H. Kronprins
Frederik. Desuden vandt pigerne dage
forinden en separat videokonkurrence
på facebook ifm. deltagelsen ved DM.

Ingen grænser
Norden er blot ét af ﬂere rigtig gode
eksempler på handelsgymnasiet, hvor
elever har taget deres idéer, teori og
undervisning med ud af klasselokalerne
og ført det tættere på virkeligheden.
Det kræver naturligvis en vis portion
ihærdighed, kreativitet og tro på tingene, men vores er elever er bedste bevis
på at der ingen grænser er.
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2017/2018

Studieretningstræ
Studieretninger 2017/18

Økonomi og marked 1
Studieretningsfag:
- Virksomhedsøkonomi A
- Matematik A

Økonomi og marked 2
Studieretningsfag:
- Virksomhedsøkonomi A
- Afsætning A

Økonomi og marked 3
Studieretningsfag:
- Afsætning A
- International økonomi A

Økonomi og sprog

Studieretningsfag:
- Afsætning A
- Tysk A (forts.) / Fransk A (beg.)

Sprog

Studieretningsfag:
- Tysk A (forts.)
- Fransk A (beg.) / Spansk A (beg.) /
Kinesisk A (beg.)
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Forårssemester
Vejledning og brobygning til videregående uddannelse |
Studieretningsopgaven | Gallafest | Afsluttende eksaminer | Dimission

3.G

Efterårssemester
Tværfaglig opgave | Ekskursioner

Forårssemester
Erhvervscase | Studierejse | Terminsprøver | Interne årsprøver og
afsluttende eksaminer | Vejledning til valg af videregående uddannelse

2.G

| 2 tværfaglige forløb

Efterårssemester
Virksomhedsbesøg og gæstelærere | 2 tværfaglige forløb

Forårssemester
2 tværfaglig forløb | Valg af valgfag |
Intro til handelsgymnasiets prøve og evalueringsformer

1.G

Efterårssemester
3 måneder i grundforløbsklasse | Klasserumskultur |
Ryste-sammen-aktiviteter | Intro til handelsgymnasiet
| Intro til fagene | Intro til studie-/lektiecafé |
Fokus på undervisningsformer,
mundtlighed og skriftlighed og det at være gymnasieelev |
Endeligt valg af studieretning | Intro til IT-anvendelse
| Intro til anvendelse af I-bøger | Almen sprogforståelse |
Økonomisk grundforløb

Facebook.com/hhxhjoerring | EUC Nord | HHX |

7

HHX Magasinet

Kinesisk
kultur på hhx

Handelsgymnasiet / EUC Nord

På hhx er afstanden til Kina bestemt ikke så stor, som
man måske skulle tro. Vi har gennem mange år arbejdet med landet og dets kultur i vores undervisning og
rejser dertil. Det giver dig nogle helt unikke muligheder
for at fordybe dig i én af verdens hurtigst udviklende
kulturer. Vi kan fx tilbyde undervisning i kinesisk sprog
i vores kinesiske klasselokale. Vi rejser til Kina og vi
er én af blot ﬁre skoler i Danmark, der er oﬃciel samarbejdspartner med Confucius Institute i Beijing.
Læs meget mere om vores tilbud her:

Læs mere om Kina
i handelsgymnasiet
på eucnord.dk

Confucius Classroom

Udveksling frem og tilbage

Kinesiske studier

Vores Confucius Classroom er et
dedikeret kinesisk klasselokale, som er
udsmykket og dekoreret efter kinesisk
tradition. Klasselokalt blev i 2014 indviet
efter vi som det første erhvervsgymnasium i Danmark, blev officiel samarbejdspartner med Confucius Instituttet
i Beijing. Med samarbejdet kan vi samtidig modtage undervisningsmateriale
fra Confucius Instituttet ved Aalborg
Universitet, samt indgå i lærerudvekslingsprojekter. Derudover kan vi give
dig muligheden for at rejse til Beijing på
”summer camp”.

Vores rejser til Kina er utrolig populære
på studieretningen ’Global markedsføring’. Hovedformålet med rejserne er
at besøge vores samarbejdsskole Hebei
Normal University of Science and Technology, som ligger i byen Qinhuangdao
ca. 300 km fra Beijing. Du får dig her
en stor kulturel oplevelse, som ikke
glemmes foreløbigt. Mens vi rejser til
Kina det ene år, får vi det efterfølgende
år selv besøg af kinesiske elever fra
Hebei Normal University of Science and
Technology, som vil studere vores skole
og den danske kultur.

Vælger du studieretningen ’Sprog og
kommunikation’ har du mulighed for at
vælge ’Kinesisk A’ som studieretningsfag. Her lærer du at tale og forstå
kinesisk. Du får også en grundlæggende
viden om kinesiske kultur- og samfundsforhold igennem de emner du arbejder
med i den sproglige læring. Derudover
tilbyder vi fag som kulturforståelse. Vi
kan således forberede dig godt og grundigt til en videregående uddannelse
inden for det kinesiske område.
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En
speciel
oplevelse

– At få muligheden for at komme til
Kina i 14 dage, er en rigtig stor og
spændende oplevelse, som man bare
ikke må sige ’nej’ til. Det er en oplevelse
for livet, hvor man får mulighed for at
opleve en helt anden kultur helt tæt
på. At opleve den kinesiske mur, den
forbudte by, fuglereden (den olympiske
by), men også madkulturen og meget
andet er en rigtig god og spændende
oplevelse. Turen har i den grad givet
mod på tage derover igen.

FAKTA

Praktik i Kina
Hvert år giver vi vores studenter muligheden for at tage et praktikophold
i Kina. Et ophold hvor du på én af
vores samarbejdsskoler skal undervise
kinesiske børn i engelsk. Herved får du
muligheden for at opleve det historiske
land og dets kultur samtidig med, at
du bidrager med hjælp til de kinesiske
børns sprogkundskaber. Udover undervisningen skal opholdet også ses som
en mulighed for, at opleve og udforske
en fremmed kultur og ikke mindst nyde
udfordringen ved at prøve noget nyt.

– Som noget helt særligt for eleverne
på studieretningen ’Global markedsføring’ har vi fået muligheden for at
tage til Kina med skolen i to uger. Turen
kom som en spændende afslutning
på faget Kinesisk C, hvor vi fik muligheden for at opleve fx kulturforskellene
mellem Danmark og Kina, forretningslivet og Kinas verdensarv på tæt hold.
Oplevelser og indtryk som man aldrig
vil kunne få i et klasseværelse, hvorfor
turen var et fantastisk supplement til
undervisningen i kinesisk. Alt i alt har
det været en spændende kulturel
oplevelse, der klart kan anbefales.

Kevin Linnerup Kjeldsen, 3.d

Caroline Nielsen
og Marlene Boulous, 3.d

September 2015

September 2015
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Erhvervslivet
bringes ind i
undervisningen
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Hhx i Hjørring er en erhvervsrettet
gymnasial uddannelse med fokus på
merkantile fag som fx handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Det at være
et erhvervsgymnasium betyder også,
at vi lægger stor vægt på samarbejdet
med det lokale erhvervsliv for herigennem, at binde teori og praksis sammen.
Målet er at give dig et større kendskab
og en bedre forståelse for erhvervslivets
mange forhold.
I løbet af dine tre år på skolen vil du
fx opleve virksomhedsbesøg, gæste
forelæsninger, erhvervscases og virk
somhedsspil. Alt sammen er med til at
give dig et realistisk indblik i erhvervslivet og samtidig klæde dig på til tiden
efter hhx, hvad enten du vil læse videre
eller direkte ud på arbejdsmarkedet.
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Det at være et erhvervsgymnasium betyder, at vi
lægger stor vægt på samarbejdet med det lokale
erhvervsliv for herigennem, at binde teori og praksis
sammen. Målet er at give dig et større kendskab og en
bedre forståelse for erhvervslivets mange forhold.

Business Combat
Vores 3.g-elever har de seneste år
deltaget i virksomhedsspillet Business
Combat, hvor lokale erhvervsfolk i
grupper dyster mod eleverne. Spillet
går i sin enkelhed ud på at styre en
fiktiv produktionsvirksomhed mod det
bedst mulige resultat ved at regulere på
parametre som indkøb, salg, investering
og markedsføring. En super sjov dag,
hvor du får prøvet din teoretiske viden
af mod erfarne spillere fra det lokale
erhvervsliv.

Besøg fra erhvervscenter
Én gang årligt får vi besøg af Hjørring
Erhvervscenter, som giver dig et indblik
i de tilbud og muligheder du har, når du
vil eller har startet sin egen virksomhed.
Erhvervscenterets konsulenter giver

gode råd og kommer med eksempler
på, hvordan unge iværksættere i kommunen har formået at gøre en nystartet
virksomhed succesrig. Et lærerigt besøg,
som kan give blod på tanden til dig der
drømmer om iværksætteri.

Viksomhedsbesøg
For at give dig endnu mere indsigt i det
lokale erhvervsliv, arrangerer vi
besøg ud i virksomhederne. På den
måde får du et indblik i hverdagen
på en rigtig arbejdsplads. Der vil være
mulighed for at stille spørgsmål og
samtidig høre mere om, hvad der skal
til for at få succes i en virksomhed. Vi
samarbejder fx med BDO, Fynbo Foods
og Hjørring Erhvervscenter.
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Praktik i udlandet er et tilbud til dig der går på handelsgymnasiet. Når
du er færdig på hhx vil du få muligheden for at rejse til enten Tyskland
eller England, og arbejde som praktikant i en virksomhed. Dette tilbud tog tidligere handelsgymnasieelev Camilla Brønnum imod, hvilket
viste at være den helt rigtige beslutning.

PIU
Praktik
i udlandet
– En stor del af at være praktikant i
udlandet, er for mange, også det at stå
på egne ben for første gang. Det er det
selvfølgelig altid, men det får en helt
anden betydning, når mor er 1.200 km
væk. Jeg bor selv i en lejlighed sammen
med to dejlige tyske piger, som er blevet
to af mine bedste venner. Jeg har fået
en masse venner for livet her og det er
jeg så glad for. Jeg har lært at vaske tøj,
lave mad, få en hverdag til at hænge

sammen, gå på arbejde, løse et problem
og mange andre små, men vigtige ting.
Når man står helt alene i en ny by, hvor
man ikke kender sproget, så kan det
næsten kun gå fremad.
– Jeg elsker Tyskland og jeg elsker alle
de oplevelser og erfaringer som jeg har
fået det sidste år. Jeg er så glad for det,
at jeg har valgt at tage endnu andet år
her i Tyskland. Hvad fremtiden derefter
bringer, er endnu ikke sikkert, men jeg

har søgt om optagelse på en bachelor
i Stuttgart. Jeg glæder mig til at få
mange ﬂere erfaringer, inden jeg på et
eller andet tidspunkt, vender tilbage
til Danmark. Både sprogligt, kulturelt,
personligt, erhvervsmæssigt og oplevelsesmæssigt. Auf wiedersehen!

FAKTA

Rejsen til Europa
For de ﬂeste er studieturen på 2. år et af højdepunkterne
i tiden på hhx, da den giver nogle fantastiske oplevelser
sammen med klassekammeraterne. Vi rejser til én af Europas større byer, hvor vi vil arbejde med opgaver forberedt
hjemmefra i relation til byen. Vi besøger virksomheder,
museer, politiske institutioner og andre seværdigheder,
og ofte vil opgaverne bliver relateret til din studieretning

eller måske et specifikt fag.
På vores studierejser bliver der selvfølgelig også afsat tid
til, at du kan udforske byen på egen hånd.
Eksempler på destinationer for tidligere ture er Barcelona,
Berlin, Bruxelles, Prag, London, Malaga og Istanbul, så du
kan godt glæde dig til 2. år på hhx.
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Vi ses på
HHX Hjørring…

Hvis du vil vide mere om Handelsgymnasiet
kontakt vores studievejledning:
Vejleder
Annette Justesen
Telefon 7224 6281
aju@eucnord.dk

Vejleder
Knud Erik Sørensen
Telefon 7224 6282
kes@eucnord.dk

facebook.com/hhxhjoerring

